תאריך:

פרטי ראש המשפחה -
משפחה:

שם:

תעודת זהות:

תאריך לידה:
מספר:

רחוב/שכונה:
טלפון:

מיקוד:

עיר/ישוב:
נייד:

דואר אלקטרוני:
לתשומת ליבכם :במהלך השנה יועברו הודעות בגין דחיית/ביטול פעילות באמצעות דואר אלקטרוני.

פרטי המשתתף בחוג -
משפחה:

שם:

תעודת זהות:

תאריך לידה:

שם הפעילות

קופת חולים:
מין:
ימים

נקבה

זכר

שעות

הצהרה רפואית :סמן  Xבמקום המתאים.

הנני מצהיר/ה בזאת כי לבני/בתי ,אינו סובל מבעיות רפואיות המונעות ממנו להשתתף בחוג שחייה.
לבני/בתי יש בעיה רפואית .פירוט הבעיה:
משפחה:

שם:

תעודת זהות:

תאריך לידה:

שם הפעילות

קופת חולים:
מין:
ימים

נקבה

זכר

שעות

הצהרה רפואית :סמן  Xבמקום המתאים.

הנני מצהיר/ה בזאת כי לבני/בתי ,אינו סובל מבעיות רפואיות המונעות ממנו להשתתף בחוג שחייה.
לבני/בתי יש בעיה רפואית .פירוט הבעיה:
שובץ לקבוצה:

סה"כ לתשלום:

מאמן:

צורת תשלום )למילוי ע"י המשרד( -
סה"כ מזומן

סה"כ כרטיס אשראי

סה"כ המחאות

משפחה:

שם:

תעודת זהות:

סכום לתשלום:

מספר כרטיס אשראי:
מספר קבלה:
ל 10-חודשים

מספר תשלומים:
תוקף:

:CVV

ל 11-חודשים

הערות:

דרך צרפת  , 90כרמל צרפתי  ,חיפה 8300505 ,1-800-32-32-77 .פקס8554391 :

”מרכז ספורט ליאו באק“

הרישום לחודשים ספטמבר  2016עד סוף יולי  2017ב 11 -תשלומים שווים ללא ריבית
)חודש אוגוסט חינם לנרשמים עד .(10.9.16
למקבלים אוגוסט חינם לא יתקיימו החזרים  /זיכויים ,אין כפל הנחות.
לנרשמים במהלך החודש התשלום יקבע ע"פ כמות השיעורים לאותו חודש )חודש מלא  8שיעורים( השיעור ה9 -
בונוס /שיעור השלמה ואין אפשרות לקזז עליו תשלום.
⋅ לכל משתתף יונפק כרטיס כניסה בו יוגדרו ימים ושעות הפעילות .ללא כרטיס זה לא תתאפשר כניסה למרכז.
אובדנו יחייב הצהרה בכתב ותשלום של  ₪ 20להנפקת כרטיס כניסה חדש.
⋅ לצורך הנפקת כרטיס חוג יש להצטייד בתמונה .הכרטיס אישי ולא ניתן להעבירו.
⋅ לתשומת ליבכם :המדריכים יבדקו השנה הנפקת כרטיס באופן מסודר.
⋅ הורים מלווים המעוניינים להשתמש במתקני מרכז הספורט ,מתבקשים לרכוש כרטיס חד פעמי או
כרטיסייה .מלווים אשר השתמשו במתקני המרכז ללא תשלום יחויבו במחיר כניסה כפול.
⋅ היעדרות מאימון עקב סיבות אישיות ,אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא דמי ההשתתפות.
למשתתף ניתנת האפשרות להשלמת שיעורים בתאום מראש עם המדריך ובפרק זמן שלא יעלה על  30יום.
⋅ אימון שלא התקיים מסיבות שבשליטתו של המתנ"ס ,יוחזר במועד אחר ,עליו תינתן הודעה מראש.
⋅ בתשלום בגין חוגי שחייה נלקחו בחשבון החגים והחופשות.
⋅ הנהלת בי"ס לשחייה שומרת לעצמה את הזכות לפתוח ולסגור קבוצות שחייה ,להחליף מאמנים ולשנות מועדי
אימונים ,על פי שיקול דעתה ובהתאם לצרכים המשתנים.
⋅ המעוניינים להגיש בקשה להחזר כספי /זיכוי בתעודה במקרה של היעדרות ממושכת ברצף ,ימלאו טופס עם
הצגת אישורים מתאימים במזכירות לא יאוחר מחודש ימים מיום הפסקת הפעילות .בקשות שיוגשו לאחר מועד
זה לא יטופלו .בכל מקרה של ביטול ,יחולו דמי ביטול בסך ₪ 50
⋅ במקרה של הפסקת פעילות ,ההחזר יאושר החל מהחודש העוקב אחריו.
חוגי שחייה
⋅ מסגרת החוג הינה פעמיים בשבוע במשך  45דקות בכל פעם .כל חריגה ממסגרת זו ,נתונה לשיקול דעתה של
הנהלת בי"ס לשחייה ותהווה תוספת להכנה לאגודה.
אגודת השחייה
⋅ האימונים ואורכם נקבעו ע"י הנהלת המתנ"ס ובשיתוף אגודת מכבי חיפה כרמל ומנהלה המקצועי.
⋅ לא ניתן להגיש בקשה להחזרים כספיים בגין היעדרות מאימונים במסגרת האגודה .באם הייתה היעדרות למשך
זמן חריג במיוחד ,תוגש בקשה להחזרים שתאושר על פי שיקול דעתה של ההנהלה בלבד.
לצורך תיעוד ופרסום אנו מצלמים את פעילויות החוגים המתקיימות במהלך השנה.
חתימתכם על מסמך זה מהווה את הסכמתכם לצילום ,תיעוד ופרסום תמונות ילדיכם
המשתתפים בפעילויות בפייסבוק ובאתר האינטרנט.

הצהרת המשתתף /ת  /הורה המשתתף /ת

